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Kabupaten Rokan Hulu memiliki sebuah media televisi religi yang terletak di 

Masjid Agung Islamic Centre disebut MAIC TV. Adapun siaran religi dari MAIC 

TV adalah ceramah Agama, Shalat fardu berjamaah, Shalat Jum’at berjamaah, 

Tilawatil Qur’an, Lagu Religi, Profil Masjid Agung Islamic Centre dan kegiatan 

penting yang ada di Masjid Agung Islamic Centre tersebut. Permasalahan yang 

ada pada MAIC TV ini kurangnya kualitas gambar dan suara pada saat siaran, dan 

crew yang ada di studio terkadang hanya 1 orang. Sedangkan kegunaan penelitian 

ini adalah untuk mengetahui aktivitas yang dilakukan crew MAIC TV Rokan 

Hulu selama proses produksi dilakukan mulai tahap perencanaan hingga acara 

siaran siap ditayangkan. Informan pada penelitian ini berjumlah 3 (tiga) orang 

yaitu Ketua MAIC TV, Kameramen, dan Editor MAIC TV. Objek dari penelitian 

ini adalah aktivitas crew MAIC TV Rokan Hulu dalam menayang siaran religi. 

Metode penelitian yang digunakan yaitu deskriptif kualitatif dengan teknik 

pengumpulan data melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil 

penelitian ini menunjukkan bahwa proses produksi MAIC TV Rokan Hulu dalam 

menayangkan siaran religi dimulai dari tahap pra produksi yang terdiri dari 

penemuan ide acara siaran religi, proses perencanaan yaitu melakukan rapat untuk 

tayang ceramah agama bila hari besar Islam, dan proses persiapan yaitu 

mempersiapkan alat dan perlengkapan untuk siaran langsung ceramah agama di 

Masjid Agung Islamic Centre. Kemudian tahap produksi yaitu semua crew 

bekerja sama dalam melakukan kerja siaran religi yang ada di MAIC TV dan 

selanjutnya tahap pasca produksi yaitu melihat hasil video dan audio yang telah di 

ambil dan mengeditnya apabila video tersebut ditayangkan off air.  
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